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Bár hírneves, jelentős mozi-
kat alkotó női rendezőket is 
számontartanak a magyar és 
nemzetközi fi lmgyártásban, 
kevesen vannak – hívta fel a 
fi gyelmet Vincze Teréz magyar-
országi fi lmesztéta a sepsi-
szentgyörgyi Eva Filmmakers 
Festen. A szakember a kizáró-
lag női alkotóknak szentelt, 
péntekig tartó szemlén tartott 
mesterkurzust.

 » OLÁH ESZTER

A magyar fi lmművészet sajá-
tos szempontú áttekintését 
nyújtotta az a mesterkurzus, 

amelyet Vincze Teréz magyaror-
szági fi lmesztéta tartott hétfőn 
Sepsiszentgyörgyön a kizárólag 
női fi lmes alkotóknak szervezett 
fesztiválon. A péntekig tartó, Eva 
Filmmakers Fest elnevezésű szem-
le harmadik napján tartott előadá-
son elhangzott, az első magyar női 
rendező a magyar fi lmgyártás vi-
szonylatában meglepően korán, a 
30-as években jelentkezett, mozija 
a maga nemében egészen élvezhe-
tő, könnyed bohózattá sikeredett. 
Az első magyar rendezőnő Balázs 
Mária volt, Pókháló című alkotását 
1936-ban forgatták.

Mészáros Márta munkássága
A diplomával rendelkező első 
rendező nem sorolható a nagyjá-
tékfi lmes rendezők kategóriájá-
ba, ő ugyanis csak kisfi lmeket és 
dokumentumfi lmeket rendezett, 
azonban az ő munkássága is ki-
emelt jelentőséggel bír – fejtet-
te ki az előadó. Beszélt arról is, 
hogy a legtöbb női rendező az 
első nagyjátékfi lm után gyakran 
„megreked”, és soha nem jut el a 
második mozi megrendezésig. Így 

A NŐI ALKOTÓKRÓL TARTOTT MESTERKURZUST VINCZE TERÉZ FILMESZTÉTA A SEPSISZENTGYÖRGYI EVA FILMMAKERS FESTEN

Világviszonylatban kevés a női rendező

Vincze Teréz fi lmesztéta (jobbra) a sepsiszentgyörgyi szemlén beszélt a női alkotók munkásságáról

 » A vetítést 
követő beszél-
getésen ugyanis 
nemcsak azok 
a családanyák 
szólaltak fel, 
akik saját bőrü-
kön tapasztalják 
a rohanó élettel 
járó hétköznapi 
nehézségeket, 
hanem olyan 
fi atal nők is, 
akikben a fi lm 
valamelyest át-
rajzolta a családi 
életről alkotott 
elképzeléseket.

a magyar női rendezők nem sokszo-
rozzák meg jelentős mértékben a 
magyar fi lmek számát. Igazán keve-
sekről tudunk, akikről elmondható, 
hogy három- vagy akár ötfi lmes ren-
dezővé váltak. Ebben a tekintetben 
megkerülhetetlen Mészáros Márta 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas ren-
dező neve, aki szeptemberben tölti 
kilencvenedik életévét. Mészáros 
Márta minden idők talán legter-
mékenyebb magyar női rendezője 
és forgatókönyvírója, jelentős élet-
pályát és kimagasló eredményeket 
tudhat magáénak. Mint elhangzott, 
az első nagy generáció után min-
denképp említést kell tenni a követ-
kező nemzedékről, akiknek alkotói 
pályája napjainkra ért igazán be. 
Közéjük sorolható Kocsis Ágnes, 
Szilágyi Zsófi a, Groó Diana, Hajdú 
Eszter vagy Bódis Kriszta. Utánuk 
következik az 1980-as években szü-
letettek generációja, akikről még 
nem tudható, merre alakul a pályá-

juk, azonban közülük is sokan ígé-
retes rendezőknek bizonyulnak.

Aki nemcsak 
szerzői fi lmet készít
Vincze Teréz elmondta, a nagyjá-
tékfi lmes m agyar rendezők sorában 
kivételt képez Goda Krisztina, aki 
nemcsak szerzői fi lmeket készít, ha-
nem megrendelésre is dolgozik. Hoz-
zátette, ez a koreai fi lmgyártásban 
széles körben elterjedt és működőké-
pesnek bizonyul: az ottani rendezők 
ugyanis rendszeresen vállalnak nagy 
költségvetésű, kommerszebb műfaj-
ba sorolható mozikat is, amelynek 
összegéből aztán szerzői fi lmjeiket 
fi nanszírozhatják. A mesterkurzuson 
arról is szó esett, hogy a női rendezők 
a fi lmgyártásban világviszonylatban 
mindössze a tíz százalékot érik el. 
Hasonlóan alacsonyak a számok az 
Egyesült Államok legrangosabbnak 
titulált elismerése, az Oscar-díj eseté-
ben is: a legjobb rendezés díjára fel-

terjesztett rendezőnők összesen ha-
tan vannak, míg a legjobb női rendező 
által készített legjobb fi lmek sorába 
csak négy alkotás tartozik. A beszél-
getés után a nézők Szilágyi Zsófi a Egy 
nap című, 2018-as rendezését tekint-
hették meg, amely a cannes-i fi lm-
fesztiválon tartott bemutató alkal-
mával elhozta nemzetközi kritikusok 
díját. Szilágyi Zsófi a első moziját a 
Magyar Nemzeti Filmalap által fi nan-
szírozott Inkubátor Program kereté-
ben forgatták, amelynek célja a fi atal 
rendezők felkarolása. A viszonylag 
kis költségvetés ellenére az Egy nap 
2019-ben elnyerte a legjobb első fi lm, 
a legjobb forgatókönyv, illetve Sza-
mosi Zsófi a alakításáért a legjobb női 
főszereplő díját is.

Egy tipikusan 
női történet hatása
A fi lm egy háromgyerekes család-
anya reggeltől reggelig terjedő hét-
köznapját mutatja be, amelynek fe-
szített tempójú rohanásában egyre 
csak növekszik a zátonyra futott há-
zasság feszültségének háttérzaja. A 
történet hétköznapiságából adódóan 
a néző azt érezheti, valamennyiünk 
jelenlegi vagy múltbéli története ez, 
vagy legalábbis lehetne. Tipikusan 
női történet, amellyel generációtól 
függetlenül azonosulhat a néző. A 
vetítést követő beszélgetésen ugyanis 
nemcsak azok a családanyák szólal-
tak fel, akik saját bőrükön tapasztal-
ják a rohanó élettel járó hétköznapi 
nehézségeket, hanem olyan fi atal 
nők is, akikben a fi lm valamelyest 
átrajzolta a családi életről alkotott 
elképzeléseket. A végtelenül precíz 
arányérzékkel összeállított képsorok 
óhatatlanul beszippantják a néző fi -
gyelmét, a „magas feszültségű” jele-
netek mellett pedig stilisztikai fi nom-
ságokra is futja a rendezőnőnek: csak 
ajánlani lehet bárkinek, aki egy mozi-
ban töltött estén nemcsak a kikapcso-
lódásra, hanem tartalmas időtöltésre 
is vágyik.
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 » KISS JUDIT

E lkezdte romániai körútját a Fel-
készülés meghatározatlan ideig 

tartó együttlétre című, 2020-as ma-
gyar fi lm, amelyet Bukarestben, va-
lamint tíz városban tűzték műsoruk-
ra a mozik – közölte a fi lm romániai 
forgalmazója, a Filmtett Egyesület. 
Horváth Lili rendezése képviselte 
Magyarországot a legutóbbi, a leg-
jobb idegen nyelvű fi m díjáért folyó 
Oscar-díj-versenyben. A bukaresti 
vetítések tegnap kezdődtek, ebben 
a hónapban Kolozsváron, Nagyvá-
radon, Sepsiszentgyörgyön, Szat-
márnémetiben, Brassóban, Kézdi-
vásárhelyen, Székelyudvarhelyen, 
Csíkszeredában, Craiován és Nagy-
szebenben láthatják a nézők a va-
lóság és képzelet határán játszódó 
szerelmes fi lmet. A sztori főszerep-
lője, Márta, a negyvenéves idegse-
bész szerelmes lesz. Fényes ameri-
kai karrierjét hátrahagyva visszatér 

Budapestre, hogy új életet kezdjen 
egy férfi val. Ám Márta hiába vár a 
Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a 
férfi  nem jelenik meg a randevún. 
Márta kétségbeesetten a keresésére 
indul, de amikor rátalál, élete sze-
relme azt állítja: sohasem látta őt 
azelőtt. A Filmtett fi lmes portálon 
megjelent kritikában az olvasható, 
hogy az első fi lmes főszerepét meg-
kapó Stork Natasa lenyűgöző a szak-
mailag magabiztos, magánéletében 
bizonytalan idegsebészként: méltán 
lép be a legikonikusabb csendesen 
vágyódó fi lmes hősnők sorába. Dön-
téseit talán nem mindig értjük, de 
Stork fi nom rezdüléseinek köszön-
hetően azt pontosan tudjuk, mit 
érez. Szintén telitalálat volt Bodó 
Viktor rendező visszacsábítása a ka-
mera elé, akin nem látszik, hogy tíz 
évre szüneteltette a színészkedést: 
ellenállhatatlan karizmával alakítja 
Márta szerelmének tárgyát. A fi lm 
Velence és Torontó után több nagy 

nemzetközi fi lmfesztiválon is siker-
rel szerepelt: Antalyában Stork Na-
tasa kapta a legjobb színésznő díját, 
Varsóban a fi lm elnyerte a FIPRESCI 
díjat, Chicagóban az Arany Hugó 

fődíjat, majd a fődíjjal együtt há-
rom trófeával tért haza a valladolidi 
fesztiválról, majd a philadelphiai 
fi lmfesztiválon kapta meg a legjobb 
játékfi lm díját.

Romániai körúton az új magyar szerelmes fi lm

 » Ám Márta 
hiába vár a Sza-
badság-híd pesti 
hídfőjénél: a férfi  
nem jelenik meg a 
randevún. Márta 
kétségbeesetten a 
keresésére indul, 
de amikor rátalál, 
élete szerelme azt 
állítja: sohasem 
látta őt azelőtt.

Stork Natasa és Bodó Viktor játssza a Felkészülés… című fi lm főszerepeit




